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Správa o výsledku kontroly
Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m2 v cintoríne od Cintorínskej ulici

Ba
Oprávnená osoba:: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Povinná osoba: Technické služby mesta Nová Baňa
Ba
Predmet kontroly: Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m2 v cintoríne od Cintorínskej ulici
Cieľ kontroly: Cieľom
om kontroly bolo preveriť výmeru rekonštruovaného múra na cintoríne
a porovnať s údajmi vo výkaze a výmere, ktorý bol súčasťou
ou realizácie rekonštrukcii.
as vykonania kontroly:
kontroly Cintorínska ulica 21. 07. 2021
Miesto a čas
Kontrola bola vykonaná nad rámec Plánu kontrol hlavnej kontrolórky na žiadosť
žiados primátora mesta
Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislava
Branislav Jaďuďa, MBA, v zmysle §18f ods. 1 písm.h zákona č.
369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení.
Kontrola bola zameraná na zistenie skutočnej
skuto nej výmery múra, ktorý podliehal rekonštrukcii
realizovanej v roku 2021.

Kontrolne zistenia
Múr tvorí 30 častí
astí plôch, ktoré boli rekonštruované, sú ohraničené
ohranič
stĺpmi.
ĺpmi. Nie sú rovnomerné
a od vnútornej časti
asti od cintorína je plocha menšia, nakoľko
nako ko je múr stavaný v miernom svahu.
Vnútorná strana múru od cintorína, ktorá podliehala rekonštrukcii má po
p dôkladnom
premeraní každej jednej časti zvlášť
zvláš spolu výmeru 129 m2 .
Vonkajšia strana múra od cesty, ktorá podliehala rekonštrukcii má po dôkladnom premeraní
každej jednej časti zvlášť
ť spolu výmeru 168 m2 .
Spolu má výmera rekonštruovanej plochy 297 m2.
Odporúčania HK:
Nakoľko vo výkaze a výmere k rekonštrukcii múra na Cintorínskej ulici je zadávaný výmer
552,6 m2 čo je o 255,6 m2 viac, ako je reálna výmera múru, odporúčam
odporúčam bezodkladne prijať
prija
opatrenia a vyvodiť
ť dôsledky u zodpovedných osôb, ktoré boli účastníkmi
častníkmi v procese
rekonštrukcie múru.
Od zhotoviteľa diela žiadať
ť dobropis na nevykonané práce, nakoľko
nakoľko skutočný
skuto
stav
nezodpovedá výmere vo výkaze a výmere a zrekonštruovaná bola výrazne menšia plocha.
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Zhotoviteľ nemôže fakturovať viac, ako reálne práce vykonal.
Lehota na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým
odporúčaniam:
Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomných námietok
k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam v tomto návrhu najne
jneskôr do 02. 08. 2021.
Povinná osoba doručila hlavnej kontrolórke dňa 02. 08. 2021 námietku, ktorú citujem v plnom
znení: „Dňa 25. 01. 2021 nám pán Ing. Jozef Spurný, vedúci oddelenia výstavby a investícií mesta
Nová Baňa, mailom poslal výkaz výmer k múru v cintoríne. Vzhľadom k tomu, že pán Ing. Jozef
Spurný je kompetentná osoba vykonávať aj stavebný dozor a disponuje okrúhlo pečiatkou
predpokladali sme, že predložený výkaz výmer môžeme pokladať za akceptovateľný.“

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku:
Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu zistených
nedostatkov uvedených v návrhu správy najneskôr do 11. 08. 2021.
Dňa 02.08. 2021 predložila povinná osoba hlavnej kontrolórke návrh prijatých opatrení na
odstránenie príčin zistených nedostatkov a to v nasledovnom znení: „ So spoločnosťou, ktorá na
základe výzvy múru v cintoríne rekonštruovala, sme iniciovali osobné stretnutie, na ktoré
ktor bude
prizvaný pán primátor , pán Ing. Jozef Spurný, hlavná kontrolórka mesta a právnička mesta Nová
Baňa.“ O termíne stretnutia bude pán riaditeľ TS všetkých prizvaných informovať.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:
Hlavná kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených
splnen
opatrení najneskôr do 20. 08.. 2021.

Kompletná dokumentácia ku kontrole sa nachádza u Hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa.
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